
Přísloví

Poznejte tradiční česká přísloví přeložená do vědecké češtiny.

1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem produkující zvuk, jehož intenzita se na-
chází pod subjektivním prahem slyšení působí erozí na vrstvy hornin uložených
podél její trajektorie.

2. Vzdálenost bodu A (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu
malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) blíží
se k nule.

3. Abundance šelem z čeledi Canidae implikuje exitus savce z čeledi Leporidae.

4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny
a méně než dvakráte, ale přeci, použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu
od sebe oddělují.

5. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na
povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.

6. Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá
obklopen chlorofylem.

7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou
ještě více postiženými.

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znáso-
buješ své vlastní ego.

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci
světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným než vodomilnými
obratlovci.

11. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci
našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik
přesídlí do skladiště obilovin.

12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí
za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem
dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem,
čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového
pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

14. Náraz akustickych vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry
kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.

15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazá-
ření, který svým behaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho
radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.



16. Inhabitanti kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu
akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro
perorální požití.

17. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou
nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

18. Druhá mocnina tří profesí se jeví být prvním dvojčíslím dekadické soustavy pau-
perizace.

19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě
a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu,
pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho
zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

20. K výskytu pojistných událostí charakterizovaných určitou mírou materiálních,
případně i jiných škod nedochází na územích s výškovými diferencemi přesahu-
jícími stanovenou mez, zato však jsou vázány na jedince druhu Homo Sapiens.

21. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesají-
cím osvitem k nule.

22. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím otvo-
rem kovového hrotu je obecně vyšší než entropie přechodu jedince druhu Homo
sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání
s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časo-
prostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně
definované tzv. náboženstvím.

23. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu
na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

24. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí
typu emptio venditio ve výdejně léků.

25. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého
životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo
sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány
a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

26. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu
domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

27. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího
transferu jednotlivce, který se tak chová.

28. Občan záměrně poskytující klamné informace, současně neoprávněně převádí do
svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

29. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou
již saturovanou je blokován.

30. Při zjištění zaměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně
jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném
směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

31. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis



lupus je sjednocení akustické signální soustavy.

32. U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká
produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.

33. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuál-
ního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.

34. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou,
zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.

35. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyš-
šího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru,
vedeným jakýmkoli bodem prostoru.

36. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14
Kelvinu je dokonalá.

37. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního
centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zba-
vených veškerých chloupků a jiného porostu.

38. Informační entita charakterizovaná objektivně determinovaným atributem nega-
tivní validity inkluduje mobilizační periferie monodimenzionálně kontrahované.

39. Velikosti horizontálních průmětů drah těles oddělených od sporofytu krytose-
menné rostliny jsou omezené.

40. Informační obsah mechanického vlnění vycházejícího z orálního otvoru huma-
noidní bytosti a postupujícího směrem k souvislému porostu vyšších dřevin se
nezmění ani při následné změně směrového vektoru ve vektor opačný.

41. Subjekt, mající dlouhodobý průměr první derivace dráhy v závislosti na čase nižší
než je přípustná mez, působí tímto sobě újmu.

42. Prováděti dentální inspekci donovaného živočicha rodu equus je nepřípustné.

43. Působení v souladu se záměry mytologické bytosti žijící v místech o teplotě, jež je
statisticky hodnocena jako nadprůměrně vysoká, implikuje transport tamtéž.

44. Každého třicátého třetího dne v roce se temporální interval mezi koncem nautic-
kého soumraku a počátkem následujícího zvětšuje o jednu čtyřiadvacetinu střední
hodnoty periody rotace zemské.

45. Všudypřítomná objektivní filosofická kategorie označující speciální fyzikální di-
menzi vztahující se k behaviorálním změnám jsoucna je totéž jako blíže neurčené
množství monetárních jednotek.

46. Intenzita akustické odezvy nádoby nemalého objemu obvykle užívané k usklad-
nění kapalin obsahujících ethanol na prudké mechanické působení je nepřímo
úměrná hustotě jejího obsahu.

47. Místa v prostoru odpovídající polohám samic ptáků rodu cornix nejsou rozložena
rovnoměrně.

48. Subjektu, v jehož informační databázi je obsažena relace nadměrné obavy, jest
zapovězeno pohybovat se v biotopu s rozsáhlým stromovým patrem.

49. Aplikace neurčitého výrazu tvaru 0 · ∞, kde ∞ může být již trojciferné číslo,



implikuje exitus domestikovaného lichokopytníka často považovaného za symbol
inteligence limitující k nule.

50. Není pravda, že každé těleso, jemuž je subjektivně přisuzováno vysoké albedo, se
skládá pouze z atomů o protonovém čísle 79.

51. Množina oblastí výskytu samců druhu felix domestica a množina míst charakteri-
zovaných abundancí nekontrolované činnosti drobných domácích hlodavců jsou
navzájem disjunktní.

52. V závodech na zpracování obilí se objednávky zpracovávají systémem FIFO.

53. Generace filiální přejímá četné znaky generace paternální.

54. Navštěvovati podnik veřejného stravování za stavu insuficientního finančního za-
bezpečení se zapovídá.

55. Modus presomnatické lokalizace subjektu je definován jím provedenou adjustací
prostředí.

56. Přítomnost sacharidového koncentrátu naturálního původu na koncovém modu-
látoru hlasového traktu indikuje zahlcení myokardu toxickou anitvitální substancí.

57. Neadekvátní hodnocení vlastního významu není v důsledku kladné diference syn-
chronizováno s pohybem neinerciální soustavy podél trajektorie dané siločarami
gravitačního pole.

58. Antagonie dvou subjektů ústící až do vzájemné mechanické interakce zaměřené
na nabytí dominance tvoří kauzální nexus pro rychlý periodický pohyb bráničního
svalstva subjektu třetího, navíc doprovázený specifickým akustickým projevem.

59. Vulgární forma plasmy je při subordinační asistenci hodnocena celkem příznivě
ve srovnání se stavem její nekontrovatelné dominance.

60. Zpracovávání jakýchkoliv informací týkajících se prapředka domácího psa občas
evokuje jeho výskyt na pomezí přilehlých polností.

61. Argento-aurální transmutaci lze uskutečnit terminací vokálního výstupu.

62. Ať je trajektorie vedoucí po povrchu zemském jakákoliv, vždy konverguje k místu
o zeměpisných souřadnicích φ = 12◦, λ = 42◦.

63. Subjektu, který nemá dostatek positivního přesvědčení o pravdivosti výroku, se
striktně doporučuje provést akcelerovanou autolokomoci směrem vedoucím k fy-
zické verifikaci výroku.


